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V zadnjem času ugotavljamo, da se povečuje uporabit, sonca je bilo za njo zadovoljivo dovolj. 
zanimanje pri naših članih po vedno bolj Pridelki zrnja in silaže so v letošnjem letu rekordni. 
organiziranem pristopu k proizvodnji in prodaji Odkup koruze vršimo v Perutnini Ptuj, Mlinu 
pridelkov iz kmetijske dejavnosti, pa naj si bo to Korošec, PP Agro Maribor in v Središču ob Dravi. 
poljedelstvo, živinoreja ali vinogradništvo. Cilj vsega Ponujene koruze v odkup je veliko več, kot smo 
tega je seveda uspešnejši  nadaljnji razvoj posameznih planirali, odkupili bomo vse po dogovorjeni dinamiki. 
kmetij, zagotavljanje preživetja tudi v kriznih časih in Spravilo se bo predvidoma končalo nekje v novembru.
dolgoročno pozitivni rezultati. Po odkupu tržnih 
viškov iz kmetijske proizvodnje postajamo vodilna V četrtek 23. oktobra 2014 je bila na kmetiji Branka 
zadruga v Sloveniji, kar nam omogoča nastop tudi na Klemenčiča v Novi vasi pri Ptuju organizirana 20. 
tujih trgih. obletnica delovanja Du Pont Pioneer v Sloveniji. 

Prireditev je bila zelo dobro organizirana, 
Letošnje leto nam je zaradi izrednih vremenskih predstavljeni so bili rezultati letošnjih poskusov in 
razmer prinašalo precej težav. Veliko deževja je odziv javnosti je bil zelo pozitiven.
povzročilo poplave in pri koruzi močan razvoj plesni. Med dobitniki priznanj ob 20. letnici je bila tudi 
Vzorci zrnja, ki so jih analizirali, so pokazali visoko Kmetijska zadruga Ptuj.
okuženost s plesnimi oziroma njihovimi produkti, to 
je z mikotoksini. Najpogostejši toksin, ki ga 
povzročajo plesni iz rodu Fusarium, je deoksinivalenol 
ali kot ga z kratico imenujemo DON. Ta toksin 
zmanjšuje pri kravah molznicah mlečnost in povečuje 
pogostnost mastitisov. Drugi toksin, ki ga prav tako 
proizvajajo plesni Fusarium, je zearalenon, ki ima 
estrogeno delovanje in pri kravah povzroča slabšo 
plodnost, vaginalne izcedke in zvrgavanja.
Med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za 
povečanje vsebnosti aflatoksinov v koruznem zrnju je 
postopanje v času od žetve do sušenja. Po žetvi se 
nekateri življenjski procesi nadaljujejo. Temperatura 
zrnja se poveča in razmere za rast plesni so idealne. 
Največ mikotoksinov namreč nastane pri 
temperaturah od 25 do 35 0C. Takoj po žetvi, Sodobna tehnologija, lastni razvoj in sodobna 
najkasneje pa v 6 urah, moramo začeti vlažno zrnje miselnost so naši skupni načrti za prihodnost, mi kot 
sušiti. zadruga pa bomo z našimi znanji in marketingom vaš 
Tekma s časom za setvene roke ozimin je povzročila tesen sopotnik. 
spravilo koruze s premokrih tal, zaradi česar bo delno 
prizadeta struktura tal. Vremenske razmere v 

Uredniški odbor
letošnjem letu so bile za veliko vrst kmetijskih rastlin 
neugodne. Koruza je znala pogoste padavine koristno 
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Letošnje vremenske razmere za kmetijce niso bile najbolj · fuji : 6,3  g/cm2  -  meritev 7. 10. 2014
ugodne, še posebej za vinogradnike in sadjarje. · idared : 5,8 meritev 7. 10. 2014
Mila zima je povzročila množičen pojav škodljivcev (voluharji, ( vir : sadjarski center Gačnik, kateremu se za podatke, 
miši, insekti ), ki so v nasadih naredili občutno škodo. navedene  v prispevku zahvaljujem)
Vegetacija se je zaradi ugodnih temperatur pričela kar 15 dni 
prej kot v normalnih letih. Vsebnost  kislin v plodovih je višja 2 - 5 g/l, vsebnost 
Mokra pomlad in poletje pa sta razvoj vegetacije upočasnila sladkorjev pa nižja 11 - 12 ( normalno 11 - 13 ).
tako, da so bili obiralni roki v okviru povprečja preteklih let. Značilnosti nekaterih skupin sort jabolk letošnje letine:
Tudi toča je marsikje povzročila precejšno škodo, še posebej v · skupina elstar  : predebeli plodovi, notranji zlom, grenka 
nasadih brez protitočnih mrež. Obilne padavine tekom leta pegavost,
(tudi 30 - 50 l/m2na dan) so pridelovalcem jabolk povzročale · skupina gala : pokanje plodov, partenokarpnost (brez 
obilico težav zaradi močnih napadov bolezni, še posebej razvitih pečk ), 
škrlupa. · skupina jonagold : predebeli plodovi, slaba obarvanost, 
Cvetni nastavek je bil letos bistveno slabši, še posebej tam, kjer grenka pegavost,
so bili v lanskem letu visoki pridelki jabolk, ter večje posledice · skupina zl. delišes : problem trdote plodov, 
zaradi suše. Slabša je bila tudi oprašitev cvetov. partenokarpnost,
Zaradi tega je bila obremenitev s plodovi po drevesu manjša, · skupina idared : predebeli plodovi, slabša obarvanost, 
plodovi večine sort pa predebeli. Tako so bili plodovi pri partenokarpnost, grenka pegavost,
drobnoplodni sorti elstar debeli 75 - 85 mm in več, v · skupina fuji : predebeli plodovi, steklavost plodov,
povprečnih letih pa 65 - 75 mm, pri debeloplodnih sortah · skupina breaburn : slabša obarvanost, moknatost plodov.
(idared, jonagold) pa tudi 90 -105 mm in več (normalno 75 - 85 
mm ). Zaradi vsega navedenega bo skladiščenje jabolk letošnje letine 
Tudi teža posameznega plodu je letos bistveno večja kot zelo zahtevno. Dolgotrajno naj bi se skladiščili le 
normalno. Za 1 kg je letos potrebnih pri elstarju 4 - 5 plodov najkvalitetnejši plodovi ustrezne obarvanosti
(normalno 7 - 8), pri jonagoldu in idaredu pa zgolj 2 - 4 (nad 30 %) in trdote, s pecljem in primerne debeline, ostali 
(normalno 5). pridelek pa se mora čimprej prodati oz. predelati.

Zaradi prenapolnjenosti celic plodov z vodo je tudi  trdota Letošnji pridelek jabolk v Podravju bo povprečen tako 
plodov slabša (normalno je 6,8 - 7,5g/cm2 ): količinsko kot tudi kakovostno. Kakovost bo letos zelo 
· elstar : 5,3  g/cm2 - meritev 3. 9. 2014 pomembna pri trženju zaradi jabolk iz Evrope zaradi ruskega 
· gala : 7,4 g/cm2 -  meritev  3. 9. 2014 embarga, kar pa bo imelo velik vpliv tudi na ceno jabolk.
· jonagold : 6,2 g/cm2  -  meritev 23. 9. 2014
· zlati delišes : 5,5 g/cm2 -   meritev  29. 9. 2014 Marjan Steinbach ing. agr.

POGOJI PRIDELAVE JABOLK V LETU 2014
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